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VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

Atividades do Setembro Amarelo
iniciam no Hospital Escola

Com objetivo de informar, conscientizar 
e abrir espaço para dialogar sobre o tema 
do suicídio, ocorrem durante todo o mês no 
Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) as atividades do Setem-
bro Amarelo. 

A programação iniciou no dia 4, com a 
abertura oficial e lançamento do protocolo 
de avaliação de risco de suicídio, produzido 
pela psiquiatra Márcia Potter, pela assistente 
social Alessandra Balinhas, pelos psicólogos 
Roberta Cunha Dutra e Matheus Ramalho e 
pelo enfermeiro de saúde mental Denilson 
Fonseca. O objetivo é extratificar o risco 
de suicídio entre pacientes internados no 
hospital, conforme orientado pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
como meta de reduzir o índice de suicídio 
no país. A avaliação é feita durante o mo-
mento da internação e ainda há um acom-
panhamento pós-alta hospitalar, durante 72 
horas, além do encaminhamento à rede de 
atenção em saúde mental da região.

De acordo com a chefe da Unidade de 
Atenção Psicossocial, Luciana Mecking, a im-
portância do protocolo é para padronizar o 
atendimento dos pacientes em risco, através 
de triagem na chegada ao hospital, acompa-
nhar o paciente durante a internação e dar 
suporte e orientação à família e aos acom-
panhantes. Para isso, os profissionais da 
assistência passarão por capacitações para 
aprender a reconhecer sinais para identificar 
o risco de suicídio e a como trabalhar com 
saúde mental no ambiente hospitalar. “Esse 
trabalho vai proporcionar uma articulação 

importante do nosso hospital com a rede de 
saúde e isso com certeza qualificará a assis-
tência ao nosso usuário”, destacou ela.

Na última terça-feira (11) ocorreu a pri-
meira palestra da programação, com o psi-
quiatra Carlos Alberto Bandeira, que abor-
dou o tema “Suicídio entre profissionais da 
saúde”. Na ocasião, ele apresentou diversos 
dados e números que mostram que os pro-
fissionais que atuam na área da saúde como 
médicos, enfermeiros, veterinários e den-
tistas estão entre as profissões que mais se 
suicidam no país.

“É importante estar atento aos sinais, 
prestar atenção aos nossos colegas que de-
monstrem tristeza, isolamento ou alguma 
mudança de comportamento para abordar, 
questionar e ouvir o que eles tiverem a dizer 
para, caso necessário, buscar ajuda”, desta-
cou o psiquiatra. Dentre as possíveis causas 
da ocorrência de suicídio estão: sentimento 
de culpa ou de inutilidade, não encontrar 
saída para determinada situação, desejo de 
punição, sintomas psicóticos, depressão, do-
enças crônicas, período pós-parto, alcoolis-
mo e outras dependências químicas.

A próxima atividade será na próxima 
terça-feira (18), das 10h às 15h, com a in-
tervenção “Expressando sentimentos”, em 
frente ao HE, que será um espaço de dinâmi-
ca para os colaboradores e comunidade se 
expressarem através de imagens e palavras. 
Já no dia 21, às 11h e às 13h30min, ocorre 
no auditório do prédio administrativo, a pa-
lestra “Espiritualidade e Saúde”, com a en-
fermeira Isabel Arrieira.

HE recebe a Reitoria 
para discutir PDU

Os Planos de Desenvolvimento 
das Unidades (PDU) estão em pro-
cesso de elaboração nas Unidades 
Acadêmicas da UFPel. Depois de uma 
fase de diagnóstico, começa agora o 
período em que professores, técni-
cos e estudantes começam a colocar 
no papel o que de fato querem para 
suas Unidades nos próximos dois 
anos. Para auxiliar no processo, trocar 
ideias e ouvir a comunidade univer-
sitária, a reitoria começou neste mês 
uma série de visitas a esses locais. 

No Hospital Escola, o encontro 
será na próxima segunda-feira (17), 
às 10h, no auditório da instituição. 
Quem irá coordenar a reunião será 
o Pró-Reitor de Planejamento e De-
senvolvimento, Otávio Martins Peres, 
que irá apresentar o PDU do HE.

De acordo com o reitor Pedro Curi 
Hallal, é necessário discutir algumas 
questões para embasar a reflexão 
da Unidade, ligadas a temas como 
visão de futuro, Unidades parceiras, 
dimensionamento, igualdade de ava-
liação e se há sentimento de felici-
dade em fazer parte da instituição. 
“A visita da reitoria às Unidades tem 
dois focos: conhecer um pouco o que 
a Unidade está fazendo no PDU e 
ter uma aproximação ainda maior da 
gestão com a comunidade universi-
tária”, pontuou o reitor.

Cultura de Planejamento
Sem planejamento, uma institui-

ção está sujeita ao improviso. O PDU, 
destaca o responsável pela Coorde-
nação de Desenvolvimento Institu-
cional e Inserção Territorial (CDIT), 
Pedro Luís Sanches, é fundamental 
para criar uma cultura de planeja-
mento na UFPel. E isso surge em um 
trabalho de base, feito pelas pessoas 
envolvidas no cotidiano da Unidade. 
De acordo com ele, os processos par-
ticipativos fomentados no PDU são 
fundamentais para o sentimento de 
pertencimento à instituição. “As pes-
soas podem participar e se enxergar 
nesse planejamento. E, a partir daí, 
fazem parte da efetividade dele. O 
PDU é da Unidade, não apenas da 
comissão diretamente envolvida”, 
destacou.



 

Foto
Notícia

A CCIH do HE está realizando atividades permanentes sobre Higiene das Mãos. Na última 
quarta-feira (5), a ação envolveu colaboradores da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas 
e Patológicas. E o próximo local de abordagem será a Clínica Médica.
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Tuberculose será tema 
de encontro na Famed

Segurança do Paciente
em debate na UFPel

Nesta sexta-feira (14) acontece-
rá um encontro sobre o Panorama 
da Tuberculose no Brasil e no Mun-
do. O evento será no Auditório da 
Faculdade de Medicina (Famed) da 
Universidade Federal de Pelotas e 
as inscrições podem ser realizadas 
no momento do credenciamento ou 
antecipadamente através do link ht-
tps://goo.gl/TYKBys.

Às 8h inicia o credenciamento com 
um café e a abertura seguida da pa-
lestra “Eliminação e controle da tu-
berculose no país e no mundo”, com 
o médico do Grupo Hospitalar Con-
ceição, de Porto Alegre, Roberto Luis 
Targa Ferreira.

Às 10h10min será apresentada a 
Trajetória e Controle da Tuberculose 
no Programa Municipal de Controle 
da Tuberculose e, após, a palestra 
“Coinfecção Tuberculose x HIV”, com 
a médica do Serviço de Assistência 
Especializada (SAE), Sandra Lulhier. 
E para encerrar o evento será aberto 
um espaço para debate.

Nesta segunda-feira (10), a chefe 
do Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente (SVSSP) do 
HE, Rosimeri de Abreu Pedroso e o 
enfermeiro Cristian Dornelles esti-
veram presentes no Departamento 
de Enfermagem Hospitalar na Rede 
de Atenção à Saúde (DEHRAS), da 
Faculdade de Enfermagem da UFPel 
para discutir sobre “A importância 
de vivenciar a cultura de segurança 
do paciente na formação profissio-
nal”. 

Na oportunidade foram expostas 
aos professores as atividades de-
senvolvidas pelo setor e o plane-
jamento de novas ações. Também 
nesse espaço foram idealizadas 
atividades em parceria com pro-
fessores e trabalhadores do HE al-
mejando, dessa forma, mobilizar o 
conhecimento, vinculando ações 
conjuntas entre as instituições.


